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בחירת רב ראשי

במועצה שהתקיימה השבוע בקיבוץ סעד ,התקבלה ההחלטה הבאה:
תנועת הקיבוץ הדתי ראתה ורואה ברבנות הראשית לישראל ,סמכות תורנית ,הלכתית,
רוחנית וחינוכית חשובה ביותר לעם ישראל כולו ,ולמדינת ישראל בפרט.
מועצת הקיבוץ הדתי שהתכנסה בקיבוץ סעד לדון בנושאי חינוך ,בי"ח בסיון תשע"ג,
קוראת למנהיגות להתוות דרך מכובדת לבחירת רב ראשי.
המועצה מביעה תמיכה במינויו של הרב דוד סתיו לרב הראשי לישראל .הרב דוד סתיו

תמיכה במינוי הרב דוד
סתיו במועצת החינוך

הוכיח את עצמו בפעילותו :כרב קהילה במושב בני דרום ,כרב עיר בשוהם וכיושב ראש
ארגון הרבנים הציוניים – 'צהר' .גישתו הרבנית-תורנית פתוחה ומאירת פנים ,מקרבת לבבות
ומקדמת אהבת השם.
אלפי
חומה ומגדל

במסגרת פרוייקט 'חומה ומגדל' שוב הוקם יישוב קטן בנגב המערבי :גרעין יונתן בעלומים
עשה את המלאכה באופן מעורר השתאּות – רעּות ,חריצּות ,רוח טובה והרבה נשמה
וחלוציות! גופים חינוכיים שונים מעוניינים לנצל את הפרוייקט ולשלב במסגרת עבודתם
החינוכית את העשייה הפיזית וההתלהבות בבניית יישוב בעבודה מאומצת במהלך הלילה.
כעת נמצא כל המערך (קרשים ,ציוד מטבח וכו') בקיבוץ עלומים ,ואנו מחפשים עוד קיבוץ
בצפון הארץ "שיאמץ" את הפרוייקט ,יאכסן אצלו את כל הציוד ,ייתן את המסגרת
החלוצית-היסטורית-חינוכית המתאימה ,ויאפשר לקבוצות בצפון הארץ לעבור את החוויה
החלוצית .פרטים אצל רזי בן-יעקב.

רעות ,חריצות ,רוח טובה
והרבה נשמה וחלוציות!

התייעצויות

ביום שישי האחרון התקיימו במשרדי ארגון הקניות "גרנות" שתי פגישות .הראשונה של
צוות הקרקעות הקיבוצי ,שהתכנס להחלפת דעות לאחר קבלת "סיכום דיון" שהתקיים
בלשכת שר השיכון .ברקע עומדת מערכת היחסים הקשה והבלתי-אפשרית בין מינהל
מקרקעי ישראל לבין תנועות ההתיישבות ,והכוונה היא להגיע להסכמים ולהסדיר את
הבנייה הכפרית בקיבוצים ובמושבים לטווח ארוך.
הפגישה השנייה כונסה ביוזמת ראשי מועצות אזוריות (יהודה שביט – מטה אשר ,ד"ר
מוטי דלג'יו – דרום השרון ,כרמל סלע – חוף הכרמל) ,ובה נטלו חלק נציגי התנועות
הקיבוציות והמושביות ,ונציגי הארגונים הכלכליים הקיבוציים .על הפרק עמדה שאלת
התפתחותו של המרחב הכפרי ,שחולשתו הפוליטית הנוכחית ידועה ,והשינויים הפנימיים
המתחוללים בו מצריכים הנהגה והובלה.

על הפרק שאלת
התפתחות המרחב הכפרי

ההנהלה הארצית של בני עקיבא

האחרונה של ההנהלה הארצית של בני עקיבא התקיים דיון מעניין על דרכי העבודה
בישיבהניהול

של המליאה ,במטרה להופכה לגוף משמעותי בחיי התנועה .בפועל ,מזכירות התנועה
ופעיליה מנווטים את דרכה של התנועה המונה עשרות אלפי חניכים ,הם מקבלים את
ההחלטות השוטפות ,וחברי מליאת ההנהלה הארצית מרגישים שהדיונים במליאה
מרוחקים .כתוצאה מכך ,לעיתים קרובות לא מגיעים חברי ההנהלה לישיבות המליאה.
המזכ"ל דני הירשברג חזר ואמר" :אני מעוניין שההנהלה הארצית תוביל את התנועה,
ותנחה את הפעילים שבשטח" .התקבלה ההצעה לחלק את חברי ההנהלה הארצית ל4 -
וועדות :חינוך והדרכה ,מדיניות ציבורית ,בוגרים והגשמה ,ארגון וכספים (יו"ר נחמיה
רפל) .הרב ד"ר יהודה ברנדס קיבל על עצמו את תפקיד יו"ר ההנהלה הארצית .המשך
מּודעּות לפסק ההלכה של הרבנות
הישיבה הוקדש לדיון בנושא גיוס בנות לצה"ל ,מתוך ָ
הראשית מחד גיסא ,ומאידך גיסא ,לכך שבפועל ,בוגרות בני עקיבא מתגייסות לצה"ל

התקבלה הצעה לחלק את
הנהלת בנ"ע ל 4ועדות

במספרים גדלים והולכים ,לתפארת בית גידולם וחינוכם.
מועצת החינוך של הקיבוץ הדתי

ביום שלישי בלילה ,שעות אחדות לאחר שהסתיימה "מועצת החינוך" ,כתב אמיתי פורת
(מרכז אגף חברה במזכירות הקיבוץ הדתי ,והאחראי על הכנת המועצה וביצועה) את
המכתב הבא:
לחברי במזכירות הפעילה,
תודה גדולה על כל המאמץ וההשקעה שהשקעתם בהכנות לפני ובמהלך
המועצה .לענ"ד היו במועצה קטעים מרגשים ומרוממים ,יש קריאות כיוון
חדשות ,יש כאלו המכוונות להמשך ופיתוח העשייה הברוכה שקיימת בשטח ,ויש
גם כיוונים ליצירת כלים חדשים בתחומים שונים.
יש גם עבודה רבה שעלינו לקדם ,ואנו מקבלים אותה בשמחה!

ואנו מוסיפים תודה גדולה לאמיתי ולכל המשתתפים במועצה – מבוגרים וצעירים ,נשים
וגברים ,חברים ותושבים .תרומתכם לדיונים ניכרה מאוד ,ומועצה כזו ,שמשתתפים בה
מכל קשת הגילאים ומספרם של הצעירים אינו נופל ממספר הוותיקים ,הייתה בהחלט משב
רוח מרגש וטוב לכל מי שנכח בה .ברגעים שכאלה ,חשנו כולנו גאווה ושמחה על היותנו חלק
מתנועה שעוצרת ליומיים על מנת לחשוב ,לבדוק ,לנתב דרכים חדשות .להיות חלק מתנועה
שלא מפחדת לבדוק את עצמה ,לראות את הטוב אך גם לגעת בשאלות ובסוגיות הדורשות
תיקון על מנת להיות תנועה עוד יותר טובה ובעלת משמעות גם כלפי עצמה וגם כלפי
הציבור הציוני דתי ,וכלפי עם ישראל כולו.
וכעת נותר למזכירות הפעילה להפשיל שרוולים ולצאת להמשך המסע – תפעול הצוותים
השונים להמשך הדיונים ,הקמת צוותי חשיבה על פי היעדים שהוצבו במועצה ,ולבסוף –
קביעת מועד ליום מועצה נוסף (בחורף תשע"ד) שבו יתקבלו חלק מההצעות שנדרש בהם
תהליך נוסף בדרך גיבושם להצעת החלטה.
בעז"ה ,נעשה ונצליח!
\
שבת שלום
\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

גאווה ושמחה להיות חלק
מתנועה שלא מפחדת
לבדוק את עצמה

